
  

  

MMaaiirriiee  ddee  CChhaallaammppéé  

  0033  8899  2266  0044  3377  wwwwww..cchhaallaammppee..ffrr  
  

  

  

MMaaiirriiee  ––  HHoorraaiirreess  dd’’ééttéé  

PPeennddaanntt  lleess  mmooiiss  ddee  JJUUIINN,,  JJUUIILLLLEETT  eett  AAOOUUTT,,    

llaa  mmaaiirriiee  sseerraa  oouuvveerrttee  lleess  jjeeuuddiiss  jjuussqquu’’àà  1177hh3300    

aauu  lliieeuu  ddee  1199hh..  LLeess  aauuttrreess  jjoouurrss  rreesstteenntt  iinncchhaannggééss..  

  

AAggeennccee  ppoossttaallee  

SSeerraa  ffeerrmmééee  eexxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt  llee  mmaarrddii  2211  jjuuiinn..  

  

PPrroocchhaaiinnee  ssééaannccee  dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  

LLaa  ddaattee  eesstt  ffiixxééee  aauu  jjeeuuddii  0099  jjuuiinn,,  àà  1188hh3300..  

  

BBuuddggeett  ccoommmmuunnaall  22001166  eett  aannnneexxeess  

LLeess    bbuuddggeettss  ccoommmmuunnaauuxx  nn’’aayyaanntt  ppaass  ééttéé  aapppprroouuvvééss,,  llaa    

CChhaammbbrree  RRééggiioonnaallee  ddeess  CCoommpptteess  aa  éémmiiss  uunn  aavviiss  llee    

1188  mmaaii  22001166..  CCeess  ddooccuummeennttss  ssoonntt  ccoonnssuullttaabblleess  aauu  

sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  MMaaiirriiee  eett  ssuurr  llee  ssiittee  IInntteerrnneett  ddee  llaa  

ccoommmmuunnee  ((wwwwww..cchhaallaammppee..ffrr))..  IIll  ss’’aaggiitt  llàà  uunniiqquueemmeenntt  

dd’’uunn  aavviiss,,  ccaarr  llaa  ddéécciissiioonn  aappppaarrttiieenntt  aauu  PPrrééffeett  qquuii  

pprreennddrraa  uunn  aarrrrêêttéé  aauu  ccoouurraanntt  ddee  ccee  mmooiiss..  

  

FFêêttee  ddeess  vvooiissiinnss  ::  pprréécciissiioonnss  

SSuuiittee  àà  llaa  ffoorrmmuullaattiioonn  mmaallaaddrrooiittee  ddaannss  llee  FFuucchhssaabbllaatttt  

dduu  mmooiiss  ddee  mmaaii  qquuii  aa  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  uunnee  mmaauuvvaaiissee  

iinntteerrpprrééttaattiioonn,,  nnoouuss  tteennoonnss  àà  pprréécciisseerr  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  

rrééjjoouuiissssoonnss  qquuee  cceettttee  ffêêttee  ssooiitt  mmaallggrréé  ttoouutt  oorrggaanniissééee..  

CCeeppeennddaanntt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

nnee  ppoouurrrraa  ppaass  ssee  ffaaiirree  cceettttee  aannnnééee..  

  

SSiirrèènnee  //  SSyyssttèèmmee  dd’’aalleerrttee  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

DDaannss  llee  ccaaddrree  dduu  rriissqquuee  tteecchhnnoollooggiiqquuee,,  llaa  SSoocciiééttéé  

SSOOLLVVAAYY  aa  ddéécclleenncchhéé  llaa  ssiirrèènnee  llee  jjeeuuddii  1122  mmaaii  àà  1122hh4455,,  

ppaarr  eerrrreeuurr..  LLaa  ssoocciiééttéé  ttiieenntt  àà  ss’’eexxccuusseerr  aauupprrèèss  ddee  llaa  

ppooppuullaattiioonn  ppoouurr  ccee  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

NNoouuss  rraappppeelloonnss  qquuee  llaa  ssiirrèènnee  eesstt  aaccttiioonnnnééee,,  ppoouurr  

EESSSSAAIISS,,  11  ffooiiss  ppaarr  mmooiiss,,  llee  22ee  jjeeuuddii  àà  1122hh..  
  

  
uunn  eennttrreettiieenn  ddee  nnooss  ssiirrèènneess  aavveecc  uunn  tteesstt  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  nnoouuvveeaauu  ssyyssttèèmmee  ddee  

ddéécclleenncchheemmeenntt  ddeess  ssiirrèènneess  ((SSAAIIPP**))  sseerraa  

eeffffeeccttuuéé,,  llee  jjeeuuddii  2233  jjuuiinn..  
LLaa  ssiirrèènnee  sseerraa  aaccttiioonnnnééee  

eennttrree  1133hh3300  eett  1144hh3300..  
**ssyyssttèèmmee  dd’’aalleerrttee  eett  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  

  

  

  

  

  

  

RReelleevvéé  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  dd’’eeaauu  
Le service technique procèdera au relevé des 
compteurs à compter du lundi 20 juin. Si vous deviez 
être en congés durant cette période, veuillez contacter 
dès maintenant le service technique au 06 07 62 89 49 
ou le secrétariat de mairie au 03 89 26 04 37 pour fixer 
un rendez-vous avant votre départ. Merci.  

  

DDééppllaacceemmeenntt  àà  MMuullhhoouussee  
Les personnes de + de 60 ans désirant se rendre à 
Mulhouse le mercredi 08 juin sont invitées à se faire 
inscrire à la Mairie (03 89 26 04 37). 

  

FFooyyeerr  PPaarrooiissssiiaall  //  FFêêttee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee  

LLee  ccoommiittéé  dduu  ffooyyeerr  ppaarrooiissssiiaall  aa  ddéécciiddéé  àà  ll’’iissssuuee  ddee  ssaa  

rrééuunniioonn  dduu  2266  mmaaii,,  ddee  nnee  ppaass  oorrggaanniisseerr  llaa  ffêêttee  ddee  llaa  

mmuussiiqquuee  pprréévvuuee  llee  vveennddrreeddii  1177  jjuuiinn..  

  

BBiieennnnaallee  ddee  llaa  pphhoottoo  eenn  pplleeiinn  aaiirr  

DDaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  bbiieennnnaallee  ddee  llaa  pphhoottoo  qquuii  ssee  ttiieenntt  

ttoouuss  lleess  22  aannss  ddaannss  nnoottrree  rrééggiioonn  --FFrraannccee  AAlllleemmaaggnnee  

SSuuiissssee--,,  ddeess  pphhoottooss  ggééaanntteess  sseerroonntt  eexxppoossééeess  ddaannss  llee  

ppaarrcc  ddeess  ««GGaalleettss»»  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmooiiss  ddee  jjuuiinn..  
  

LL’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  eesstt  iinnvviittéé  àà  ll’’iinnaauugguurraattiioonn,,  

ddiimmaanncchhee  0055  jjuuiinn,,  àà  1144hh,,  aauuxx  GGaalleettss,,  eenn  pprréésseennccee  ddee  

ll’’aarrttiissttee  FFrraanncckk  PPoouurrcceell  ppoouurr  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ssaa  sséérriiee  

pphhoottooggrraapphhiiqquuee  ««CCoonnsstteellllaattiioonnss»»..  

EEnn  ssaavvooiirr  ++  ::  wwwwww..bbiieennnnaallee--pphhoottoo--mmuullhhoouussee..ccoomm  

  

RRaannddoonnnnééee  ccyycclliissttee  

EEsstt  oorrggaanniissééee  ppaarr  ll’’AAmmiiccaallee  ddeess  SSaappeeuurrss--PPoommppiieerrss,,  aauu  

ddééppaarrtt  dduu  llooccaall  iinncceennddiiee  ddee  88hh  àà  1144hh,,  llee  ddiimmaanncchhee    

0055  jjuuiinn..  

RReessttaauurraattiioonn  aassssuurrééee  ::  mmeennuu  àà  1100€€  ((ccooqquueelleett,,  ffrriitteess,,  

ssaallaaddee,,  ddeesssseerrtt))..  

++  dd’’iinnffooss  ::  CChhrriissttiiaann  SSttaacckklleerr  aauu  0033  8899  2266  0077  0033..  
  

  

LLaa  ggeennddaarrmmeerriiee  aa  eennrreeggiissttrréé  cceess  ddeerrnniièèrreess  

sseemmaaiinneess  pplluussiieeuurrss  ppllaaiinntteess  ppoouurr  ddeess  

ddééggrraaddaattiioonnss  ccoommmmiisseess,,  ddaannss  nnoottrree  ccoommmmuunnee  

eenn  pplleeiinnee  nnuuiitt,,  ssuurr  ddeess  vvééhhiiccuulleess..  

AAuussssii  ssooyyeezz  vviiggiillaannttss  eett  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  pprréévveenniirr  

llaa  ggeennddaarrmmeerriiee  ppoouurr  ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  uuttiillee..  

TTééll..  0033  8899  2266  0044  0011  ((2244hh//2244))..  

  

  

  

  

  

http://www.chalampe.fr/


  

AASSCC        JJoouurrnnééee  ddééccoouuvveerrttee  rruuggbbyy,,  àà  ll’’aatttteennttiioonn  ddeess  

eennffaannttss  ddee  55  àà  1122  aannss,,  llaa  sseeccttiioonn  rruuggbbyy  ddee  ll’’AASSCC  vvoouuss  

ddoonnnnee  rreennddeezz--vvoouuss  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  llee  ssaammeeddii  1111  jjuuiinn  àà  

1144hh..  
  

AASSCC    SSeeccttiioonn  KKiicckk  PPoowweerr,,  vvoouuss  iinnvviittee  àà  ssaa  

ddéémmoonnssttrraattiioonn  aannnnuueellllee  ddee  ffiinn  ddee  ssaaiissoonn  àà  llaa  ffêêttee  ddeess  

rruueess  ddee  BBaannttzzeennhheeiimm,,  ddiimmaanncchhee  1199  jjuuiinn  àà  1144hh3300,,  

ddeevvaanntt  ll’’éégglliissee..    

  

GGoollff  dduu  RRhhiinn  

CCoommmmee  lleess  aannnnééeess  pprrééccééddeenntteess,,  uunn  ttoouurrnnooii  ddee  GGoollff  

aauurraa  lliieeuu  llee  ddiimmaanncchhee  2266  jjuuiinn,,  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llaa  

ccoommmmuunnee  eett  ll’’eennttrreepprriissee  SSoollvvaayy..  AA  cceettttee  ooccccaassiioonn,,  llaa  

ppooppuullaattiioonn  eesstt  iinnvviittééee  àà  uunnee  iinniittiiaattiioonn  ggrraattuuiittee,,  llee  

mmaattiinn  eennttrree  1100hh  eett  1122hh  oouu  ll’’aapprrèèss--mmiiddii  ddee  1144hh  àà  1166hh..  

PPoouurr  uunnee  bboonnnnee  oorrggaanniissaattiioonn,,  iill  eesstt  ddeemmaannddéé  aauuxx  

ppeerrssoonnnneess  iinnttéérreessssééeess  ddee  ss’’iinnssccrriirree  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  dduu  

ggoollff  aauu  0033  8899  883322  883322..  

  

DDéécchheetttteerriiee  

PPoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  ddéécchheetttteerriiee  iinntteerrccoommmmuunnaallee  

dd’’OOttttmmaarrsshheeiimm,,  vvoouuss  ddeevveezz  êêttrree  mmuunnii  dd’’uunnee  ccaarrttee  

dd’’aaccccèèss  àà  ddeemmaannddeerr  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  MMaaiirriiee  ddee  

CChhaallaammppéé..  

  

NNoouuvveeaauuxx  aarrrriivvaannttss    

LLeess  ppeerrssoonnnneess  nnoouuvveelllleemmeenntt  iinnssttaallllééeess  ddaannss  nnoottrree  

ccoommmmuunnee  ssoonntt  iinnvviittééeess  àà  ssee  pprréésseenntteerr  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  

ddee  MMaaiirriiee..  DDeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ddiivveerrsseess  sseerroonntt  ddoonnnnééeess  ::  

iinnssccrriippttiioonnss  ddaannss  lleess  ééccoolleess,,  lliissttee  éélleeccttoorraallee,,  oorrdduurreess  

mméénnaaggèèrreess……  

  

UUrrbbaanniissmmee  //  TTrraavvaauuxx  ddiivveerrss  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  

AAvvaanntt  dd’’eennttrreepprreennddrree  ttoouuss  ttrraavvaauuxx  oouu  iimmppllaannttaattiioonn,,  

((aabbrrii  ddee  jjaarrddiinn,,  ppeerrggoollaa,,  ppiisscciinnee,,  rraavvaalleemmeenntt  ddee  ffaaççaaddee,,  

ccllôôttuurree……))  vveeuuiilllleezz  vvoouuss  rreennsseeiiggnneerr  àà  llaa  MMaaiirriiee..  DDaannss  llaa  

pplluuppaarrtt  ddeess  ccaass  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ffaaiirree  uunnee  ssiimmppllee  

ddééccllaarraattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx..  

  

AAbbbbaattiiaallee  dd’’OOttttmmaarrsshheeiimm  

VViissiittee  gguuiiddééee  tthhééââttrraalliissééee  ddee  ll’’aabbbbaattiiaallee  rroommaannee,,  lleess  

ddiimmaanncchheess  1122  jjuuiinn,,  1100  jjuuiilllleett,,  2244  jjuuiilllleett,,  77  aaooûûtt,,  2211  

aaooûûtt  eett  1111  sseepptteemmbbrree  àà  ppaarrttiirr  ddee  1144hh3300..  RReennddeezz--vvoouuss  

aauu  PPooiinntt  IInnffoorrmmaattiioonn  ««LLaa  RRoouuttee  RRoommaannee»»..  TTaarriiff  55  €€  

RReennsseeiigg  aauu  0033  8899  2266  2277  5577    oouu  OOttttmmaarrsshheeiimm..ffrr  

  

HHaarrddttyy  FFeesstt  

FFêêttee  cceellttiiqquuee,,  ddiimmaanncchhee  2266  jjuuiinn,,  aauu  PPoonneeyy  PPaarrcc  ddee  

BBllooddeellsshheeiimm,,  ddee  1100hh  àà  1199hh..  

LLeess  HHiigghhllaanndd  GGaammeess,,  jjeeuuxx  ddee  ffoorrccee  ttrraaddiittiioonnnneellss  

ééccoossssaaiiss,,  mmaarrcchhéé  aarrttiissaannaall,,  ddéémmoonnssttrraattiioonnss  ddee  ddaannsseess  

bbrreettoonnnneess  eett  iirrllaannddaaiisseess,,  jjeeuuxx  eett  aanniimmaattiioonnss  ppoouurr  lleess  

eennffaannttss..  AA  mmiiddii,,  rreeppaass  àà  llaa  bbrroocchhee,,  ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  aauu  

0066  1199  5544  2211  6666    ++  dd’’iinnffooss  ::    wwwwww..cceellttiicc--hhaarrddtt..ccoomm    
  

  

  

EEttaatt--CCiivviill  ––  NNaaiissssaannccee      

AAlleexxiiaa  SSlluuppiicc  eesstt  nnééee  llee  88  mmaaii..  

FFéélliicciittaattiioonnss  aauuxx  hheeuurreeuuxx  ppaarreennttss  !!  
  

RRaannddoonnnnééee  ccyycclliissttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ««TThhee  RRiiddee»»  

PPaassssaaggee  àà  CChhaallaammppéé  llee  mmeerrccrreeddii  1155  jjuuiinn  eenn  

pprroovveennaannccee  dd’’AAlllleemmaaggnnee  vveerrss  OOttttmmaarrsshheeiimm..  

  

JJoouurrnnééee  cciittooyyeennnnee  dduu  2211  mmaaii  

UUnn  ggrraanndd  mmeerrccii  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pprréésseenntteess  qquuii  ssee  ssoonntt  

iimmpplliiqquuééeess  aavveecc  bbeeaauuccoouupp  dd’’eenntthhoouussiiaassmmee..  

RReemmeerrcciieemmeennttss  ééggaalleemmeenntt  àà  llaa  SSoocciiééttéé  SSOOLLVVAAYY  ppoouurr  

lleeuurr  ssoouuttiieenn  ffiinnaanncciieerr  eett  lleeuurr  ddoonn  ddee  mmaattéérriieell..    

  

BBaauueerrnnmmaarrkktt  //  mmaarrcchhéé  ppaayyssaann  

UUnn  mmaarrcchhéé  rrhhéénnaann  aavveecc  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  dduu  tteerrrrooiirr  ssee  

ttiieennddrraa  llee  ddiimmaanncchhee  1199  jjuuiinn,,  ddee  1111hh  àà  1188hh,,  ppllaaccee  ddee  llaa  

mmaaiirriiee  àà  NNeeuueennbbuurrgg..  

  

CCiivviissmmee  ::  RReessppeecctt  dduu  vvooiissiinnaaggee  

PPaarrccee  qquuee  llee  ccaallmmee  eesstt  eesssseennttiieell  ppoouurr  eennttrreetteenniirr  ddee  

bboonnnneess  rreellaattiioonnss  ddee  vvooiissiinnaaggee,,  nnoouuss  vvoouuss  rraappppeelloonnss  

qquuee  ::  

ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ttoonnddeeuusseess  àà  ggaazzoonn,,  ttaaiillllee--hhaaiieess,,  

ttrroonnççoonnnneeuusseess,,  mmoottooccuulltteeuurrss  oouu  aauuttrreess  iinnssttrruummeennttss  àà  

mmootteeuurr,,  eesstt  aauuttoorriissééee  lleess  jjoouurrss  oouuvvrraabblleess,,  

ddee  0088hh0000  àà  1122hh0000  eett  ddee  1133hh3300  àà  2200hh0000  

eett  iinntteerrddiittee  lleess  ddiimmaanncchheess  eett  jjoouurrss  fféérriiééss..  

  

CCoonncciilliiaatteeuurr  ddee  jjuussttiiccee  

PPeerrmmaanneennccee  àà  llaa  MMaaiirriiee  dd’’OOttttmmaarrsshheeiimm  llee  vveennddrreeddii    

1177  jjuuiinn  eett  llee  lluunnddii  2277  jjuuiinn  ddee  1133hh3300  àà  1166hh3300..  

SSuurr  rreennddeezz--vvoouuss    aauu  0033  8899  2266  0066  4422..  

  

CCUULLTTEE  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  ––  MMEESSSSEESS  

--ddiimmaanncchhee  55  jjuuiinn      àà  1100hh4455  

--ddiimmaanncchhee  1199  jjuuiinn  àà  1100hh4455  

  

GGAARRDDEESS  MMEEDDIICCAALLEESS  

0044,,  0055  jjuuiinn  

DDrr  LLaavvaall  àà  OOttttmmaarrsshheeiimm    0033  8899  2266  0055  1100  

1111,,  1122  jjuuiinn  

DDrr  VVoonnaarrbb  àà  CChhaallaammppéé    0033  8899  2266  2222  3333  

1188,,  1199  jjuuiinn  

DDrr  LLaavvaall  àà  OOttttmmaarrsshheeiimm    0033  8899  2266  0055  1100  

2255,,  2266  jjuuiinn    

DDrr  VVoonnaarrbb  àà  CChhaallaammppéé    0033  8899  2266  2222  3333  

PPhhaarrmmaacciiee  ddee  ggaarrddee  ::  ccoommppoosseezz  llee  33223377  

oouu  wwwwww..pphhaarrmmaa6688..ffrr  

  

http://www.celtic-hardt.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://endjetsesfolies.e.n.pic.centerblog.net/yyjawk46.gif&imgrefurl=http://mumuetsonunivers.centerblog.net/rub-gifs-felicitations-.html&h=109&w=153&tbnid=rTSEfiLZ70fl1M:&zoom=1&docid=ufhK15R9qe7PvM&ei=0BDGVK26KovzasjlgfAB&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=896&page=4&start=46&ndsp=15&ved=0CMgBEK0DMDI

